FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONAL (FCI)
UKRAINIAN KENNEL UNION (UKU)
«ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР СОБАКІВНИЦТВА «КАНІС»
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ:
ОДЕРЖУВАЧ: ХМО "ХЦС "КАНІС" КСУ КОД 22637583
БАНК ОДЕРЖУВАЧА АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478
р/р UA753204780000000026009267306
Призначення платежу : цільовий добровільний внесок на участь у виставці з
вказівкою породи і П.І.Б. власника

4 вересня (субота) САС-UA «ХАРКІВ – 2021» Національна сертифікатна виставка собак усіх
порід, а також монопородні виставки ранга САС-UA по породам:
ам.стаф. тер’єр, мініатюрний шнауцер, мопс, пудель – ранг ПК, ховаварт – ранг ЧК
5 вересня (неділя) FCI-CACIB «КУБОК ХАРКОВА – 2021» Міжнародна сертифікатна виставка
собак усіх порід, а також монопородні виставки ранга САС-UA по породам:
ховаварт,мініатюрний пінчер, лабрадор ретривер, золотистий ретривер, німецький шпіц
ЦІЛЬОВИЙ ВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ У ВИСТАВКАХ
CAC-UA та МОНОПОРОДНІ ТА КЛУБНІ ВИСТАВКИ
до 31.07.21
До 20.08.21 До 26.08.21
За першу собаку
700
800
900
За кожну наступну
675
775
875
Бебі, цуценята
350
400
500
Ветерани
Конкурси (при обов'язковій реєстрації собаки на виставку)
300
300
300
Плем. група /пари / виробників
Для іноземних громадян
экв.30 Є
экв.30 Є
экв.35 Є
экв.35 Є
экв.20 Є
экв.20 Є
экв.25 Є
экв.25 Є
Членам ХЦС «КАНІС»
Особливі умови
FCI-CACIB
За першу собаку
За кожну наступну
Бебі, цуценята
Ветерани
Конкурси (при обов'язковій реєстрації собаки на виставку)
Плем. Група /пари / виробників
Для іноземних громадян
экв.35 Є
экв.25 Є
Членам ХЦС «КАНІС»

до 31.07.21
750
725
400
300
экв.40 Є
экв.30 Є

До 20.08.21
850
825
450
300
экв.35 Є
экв.25 Є
Особливі умови

До 26.08.21
950
925
500
300
экв.40 Є
экв.30 Є

+
Можлива зміна цільового внеску упродовж усього терміну реєстрації!
При реєстрації собаки собаки на виставку обов'язковими є:
заповнений друкарським шрифтом заявочний лист, чіткі ксерокопії родоводу собаки, квитанції про оплату. Без
виконання цих умов заявки на участь у виставці розглядатися не будуть.
Для участі в конкурсах заповнюється окрема заявка.
Заявка вважається прийнятою тільки після підтвердження оплати!*
Організатори виставки залишають за собою право переміщення собаки у відкритий клас у разі відсутності необхідних документів
(чемпіонського сертифікату для класу чемпіонів і робочого - для робочого класу) або їх невідповідності вимогам FCI.
Собаки, що не мають родоводу, визнаного FCI, не реєструються.
Собаки з внутрішніми родоводами інших країн не реєструються.
Реєстрація в класи Інтермедіа, Відкритий, Робочий, по метриці цуценяти не приймається.

Заявки приймаються за адресою: м.Харків, вул. Плеханівська, буд.50, "ХЦС "КАНІС" або на электронну
адресу: caniskharkov@gmail.com.
Внесок від іноземних громадян приймається в національній валюті по курсу НБУ на день оплати.
Довідки по виставках тел. : 057-737-34-44 (міський), 066-135-97-72 (Водофон), 067-682-57-99 (Київстар)

Реєстрація не повертається.
Перенесення собак з класу в клас або заміна собаки робляться
тільки за письмовою заявою власника (100 грн) до 13.10.2019 р.
Довідки по каталогу тел. 063-626-58-83 Оксана

